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1 ANALIZA STANJA ZTKK 
 

1.1 Zgodovina javnega zavoda 
 

Pregled ključnih dogodkov iz zgodovine ZTKK: 

 3.8.2001 ustanovljena Lokalna turistična organizacija (LTO) Kokra  

o ustanoviteljice MOK, občina Jezersko, občina Preddvor, občina Šenčur 

o Lokacija in sedež: Stritarjeva ulica 5 

o direktor Robert Bauman 

 November, december 2003 izstop občin Jezersko, Preddvor in Šenčur iz LTO Kokra 

 26.10.2005 LTO Kokra se spremeni v Zavod za turizem Kranj 

 2006  menjava direktorja 

o direktorica Natalija Polenec 

o dodatne naloge: organizacija prireditev 

 2007 selitev v prostore na Glavni trg 2 

 2008 prevzem rovov v upravljanje 

 2012 prevzem GPN v upravljanje 

 2013 prevzem LGK, kavarne in VV v upravljanje 

 2014 menjava direktorice 

o zakoniti zastopnik Mitja Herak (od 15.10.2014) 

 2015 menjava zakonitega zastopnika 

o zakoniti zastopnik Branko Fartek (od 18.02.2015) 

o uvedba notranje računovodske službe 

 29.10.2015 ZTK se preimenuje v Zavod za turizem in kulturo Kranj 

o 1.1.2016 nastopi delo direktor Tomaž Štefe 

Zavod za turizem in kulturo Kranj se je razvil iz prvotno ustanovljene lokalne turistične organizacije LTO 

Kokra, ki je bila ustanovljena leta 2001 za razvoj in promocijo turizma na področju občin Kranj, 

Preddvor, Jezersko in Šenčur. Po izstopu ostalih občin iz ustanoviteljstva je postal Zavod za razvoj in 

promocijo turizma v občini Kranj. 

Zavod je skozi leta rasel in se razvijal. Prevzemal je nove naloge in dejavnosti na področju kulture. Začel 

je izvajati kulturne dogodke in prireditve, v upravljanje je prevzel Rove, Galerijo Prešernovih 

nagrajencev, Letno gledališče Khislstein, Kavarno 12.56 in Vovkov vrt.  

Iz zavoda, ki je bil ustanovljen z namenom razvoja in promocije turizma na področju več občin je postal 

zavod, katerega večinska dejavnost je postala organizacija kulturnih prireditev in dogodkov, razvoj in 

promocija turizma pa je postala stranska dejavnost zavoda.  

Posledično se je leta 2015 Zavod za turizem Kranj preimenoval v Zavod za turizem in kulturo Kranj. 
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1.2 Struktura zavoda po dejavnosti, denarnih virih in redno zaposlenih 
 

V letu 2016 je bila narejena slika obstoječega stanja zavoda po dejavnostih, denarnih virih, redno 

zaposlenih delavcih in številu delavcev po dejansko opravljenem delu1. 

 

                                                           
1 FTE (iz angleške strateške literature, kjer FTE pomeni »full time equivalent«) predstavlja preračun vseh delavcev, 
tako redno zaposlenih, kot pogodbenih delavcev v hipotetično število zaposlenih, ki bi se zgodilo v primeru, če bi 
se vse pogodbene delavce zaposlilo kot redno zaposlene delavce za polni delovni čas.  

P MOK P TRŽNI SKUPAJ

KULTURA 423.000 220.000 643.000 56%
DOGODKI IN PRIREDITVE 150.000 90.000 240.000

GPN 73.000 10.000 83.000

LGK 76.000 60.000 136.000

VOVKOV VRT 6.000 0 6.000

KAVARNA 15.000 60.000 75.000

SPLOŠNI STROŠKI 10.000 10.000

STROŠKI DELA 93.000 93.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 4,0 36%

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 9,5 41%

TURIZEM 150.000 20.000 170.000 15%
TIC 55.000 55.000

TURISTIČNA VODENJA 10.000 10.000

TRGOVINA S SPOMINKI 10.000 10.000

RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV 20.000 20.000

STROŠKI DELA 75.000 75.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 2,0 18%

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 5,5 24%

TRŽENJE 145.000 0 145.000 13%
TRŽENJE KULTURNIH DOGODKOV 65.000 65.000

TRŽENJE TURISTIČNE DESTINACIJE 35.000 35.000 3%

SPLOŠNI STROŠKI TRŽENJA 20.000 20.000

STROŠKI DELA 25.000 25.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 1,0 9%

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 3,0 13%

POVEZAVE 50.000 0 50.000 4%
RDO SLOVENSKE ALPE 15.000 15.000

TCM 35.000 35.000

VODNIKI, NAMESTITVENIKI, GOSTINCI… 0 0

STROŠKI DELA 0 0

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 0,0

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 0,0

SKUPNE SLUŽBE 145.000 0 145.000 13%
MATERIAL IN STORITVE 55.000 55.000

STROŠKI DELA 90.000 90.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 4,0 36%

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 5,0 22%

SKUPAJ 913.000 240.000 1.153.000 100%

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 0 11,0 100%

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 23,0 100%

POSTAVKA
OBSTOJEČI PRIHODKI

%
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V kulturno dejavnost ZTKK sodijo organizacija (kulturnih) dogodkov in prireditev v Kranju, upravljanje 

Galerije Prešernovih nagrajencev, upravljanje LGK in organizacija prireditev na LGK, upravljanje 

Vovkovega vrta in organizacija prireditev na Vovkovem vrtu ter opravljanje gostinske dejavnosti kot 

pomožne dejavnosti v Kavarni 12.56 

V oddelku za kulturo delujejo 4 redno zaposlene osebe, od tega sta dve zaposleni na področju 

organizacije in izvedbe prireditev, ena oseba vodi kavarno 12.56, ena oseba pa je zaposlena kot vodička 

po Galeriji Prešernovih nagrajencev. Poleg redno zaposlenih oseb delajo na področju kulture še vodja 

Galerije Prešernovih nagrajencev, študenti ki delajo kot natakarji v kavarni in javni delavci ki pomagajo 

pri izvedbi dogodkov in prireditev. Kulturna dejavnost ustvari 56% celotnega prometa ZTKK oz. 

približno 643.000 EUR. Eno tretjino prihodkov ustvari kulturna dejavnost na trgu oz. približno 220.000 

EUR. 

V turistično dejavnost spada dejavnost turistično informacijskega centra (TIC), organizacija in izvedba 

turističnih vodenj po Kranju, prodaja spominkov ter razvoj turističnih produktov v Kranju. 

V turističnem oddelku delujeta dve redno zaposleni osebi, študenti v TIC in oseba na javnih delih. 

Oddelek porabi približno 170.000 EUR, kar predstavlja 15% celotnega prometa ZTKK. 

Oddelek za tržno komuniciranje je bil vzpostavljen v letu 2016. ZTKK je do 2016 namenil za tržno 

komuniciranje okrog sto tisoč EUR, večino sredstev za tržno komuniciranje pa je bilo namenjenih za 

trženje kulturnih dogodkov in prireditev. 

ZTKK nameni za trženje turistične destinacije Kranj na področju Slovenije in na tujih trgih zgolj manjši 

del svojih sredstev in sicer okrog 35.000 EUR letno, kar predstavlja zgolj 3% vseh sredstev ZTKK. 

Do leta 2016 ZTKK ni imel zaposlene osebe za področje tržnega komuniciranja, v letu 2016 je bila 

uvedena zaposlena oseba za koordiniranje tržnega komuniciranja, v tem oddelku se je dodatno 

aktivirala študentka ki sicer dela v TIC, poiskali smo tudi zunanjo strokovno pomoč. 

ZTKK aktivno sodeluje v RDO Slovenske Alpe. Do vključno leta 2016 je plačevala prispevke za RDO 

občina Kranj, od leta 2017 naprej bo prešlo plačevanje prispevkov RDO v domeno ZTKK. 

Med povezave sodijo gradnje dolgoročnih partnerstev z vsemi turističnimi in kulturnimi deležniki v 

MOK. Sem sodi tudi promocija dejavnosti gostincev, trgovcev in obrtnikov v starem mestnem jedru 

Kranja (TCM). Na področju povezav ni zaposlenih delavcev ZTKK ampak to delo opravljajo zaposleni na 

drugih področjih. 

V skupnih službah delajo direktor, računovodkinja, pomoč v računovodstvu ter osebje ki skrbi za 

administracijo, podporo, vzdrževanje ter upravljanje s stojnicami in odri. Skupne službe predstavljajo 

približno 13% celotnih virov zavoda. 
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1.3 SWOT analiza 
 

PREDNOSTI 

 Znanje, izkušnje in kompetence zaposlenih in sodelavcev, ki so se zgradili v know how zavoda 

skozi zgodovino razvoja zavoda 

 Poznavanje organizacije in izvedbe zelo različnih prireditev 

 Uspešno razviti turistični produkti: vodenje po Kranju, Rovi, Prešernov smenj, Kranfest… 

 Profesionalno vodenje Galerije Prešernovih nagrajencev 

 Številne razvite produktne »blagovne« znamke 

 Dobro delo TIC na področju informiranja gostov 

 Ekipa pozitivno naravnanih sodelavcev 

SLABOSTI 

 Malo specialističnega znanja za tržno komuniciranje v turizmu 

 Ni izgrajene destinacijske turistične znamke 

 Ni narejene inventarizacije turistične ponudbe v destinaciji 

 Ni načrta tržnega komuniciranja turistične destinacije Kranj 

 Ni strukture blagovnih znamk s katerimi upravlja ZTKK, podoba je neenotna 

 Slabo urejena notranja organizacijska struktura zaposlenih 

 Organizacijska struktura zavoda po odloku o ustanovitvi ni usklajena z dejanskim stanjem niti 

s ciljnim stanjem organizacije ZTKK 

 Slabo urejeni notranji delovni procesi 

 Slab sistem notranjega finančnega poročanja 

 Malo ustvarjenih tržnih prihodkov 

 Slaba delovna infrastruktura, premalo prostorov in opreme za učinkovito organizacijo dela 

 Slabo načrtovana in opremljena kavarna 

 Majhna kapaciteta LGK ne omogoča pozitivne ekonomike večjih glasbenih prireditev 

 Slab image ZTKK v precejšnjem delu turistične javnosti v Kranju 

PRILOŽNOSTI 

 Izkoristiti pozitivne turistične trende za Slovenijo in pozicionirati Kranj kot prepoznavno 

slovensko turistično destinacijo 

 Nameniti bistveno več sredstev za tržno komuniciranje Kranja kot turistične destinacije na 

področju Slovenije in na tujih trgih 

 Izkoriščanje digitalnih medijev 

 Razvoj novih inovativnih in integralnih turističnih produktov v Kranju 

 Razvoj in vključevanje v inovativne in integralne turistične produkte izven Kranja (Gorenjska, 

Slovenija, Alpe – Adria) 

 Spreminjanje miselnosti in gradnja dolgoročnih partnerstev z deležniki 
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 Z dobrim delom izgradnja pozitivnega imidža in ugleda ZTKK v javnosti  

OVIRE 

 Neusklajenost med možnostmi ZTKK (finančni, človeški in prostorski viri) in pričakovanji 

 Slabo sodelovanje turističnih deležnikov v destinaciji  

 

V ZTKK je potrebno izkoristiti prednosti, odpraviti slabosti kjer je to mogoče in izkoristiti priložnosti.  
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2 POSLANSTVO, VIZIJA, STRATEŠKE USMERITVE 
 

2.1 Poslanstvo 
 

Odlično upravljanje turistične destinacije Kranj z namenom doseganja trajnostnega števila turističnega 

obiska, pozicioniranje Kranja kot prepoznavne slovenske turistične destinacije. 

Organiziranje privlačnih kulturnih dogodkov in prireditev ter odlično upravljanje Galerije Prešernovih 

nagrajencev z namenom bogatitve kulturne turistične ponudbe in omogočanje dostopnosti kulture 

prebivalcem Kranja. 

Gradnja dolgoročnih partnerstev z deležniki na področju turizma in kulture v Kranju, Sloveniji in Svetu. 

 

2.2 Vizija 
 

Kranj je prepoznavna turistična destinacija, ki temelji na prepletanju ponudbe številnih odličnih 

kulturnih dogodkov in aktivnosti v naravi. Prebivalci Kranja so ponosni na svoje mesto, vsi deležniki v 

turistični destinaciji pa z veseljem medsebojno sodelujejo z namenom povečevanja skupnega 

blagostanja in zadovoljstva.  

Zavod za turizem in kulturo je v Kranju spoštovana inštitucija, ki strokovno upravlja s turistično 

destinacijo, organizira odlične kulturne dogodke in odlično upravlja s prepoznavno slovensko galerijo. 

 

2.3 Strateške usmeritve 
 

Vodilne strateške usmeritve za področje kulture: 

- Nadaljevanje odličnega dela GPN, povečevanje mednarodne prepoznavnosti in umeščanje 

med vodilne slovenske galerije. 

- Nadaljevanje organiziranja tradicionalnih prireditev v Kranju (Prešerni karneval, Prešernov 

smenj, Gregorjevo, Kranfest, Vinska pot v rovih, Prešerni december…), povečevanje kakovosti 

izvedbe prireditev in povečevanje prihodkov iz tržne dejavnosti prireditev. 

- Izvajanje kakovostnega letnega programa na Letnem gledališču Khislstein po sistemu »manj je 

več«. 

- Izvajanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti s pozitivnim rezultatom in z namenom 

podpore pri organizaciji in izvedbi prireditev . 

- Koordiniranje kulturnega utripa Kranja. 
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ZTKK ne prevzema izvedbe in organizacije dodatnih dogodkov in prireditev, ne da bi bili ob tem ZTKK 

dodeljeni tudi dodatni finančni viri za izvedbo. 

 

Vodilne strateške usmeritve za področje turizma: 

- Nadaljevanje odličnega informiranja gostov v turistični destinaciji Kranj. 

- Izboljšanje zbiranja in analiziranje podatkov o turističnem dogajanju v Kranju. 

- Aktivno sodelovanje pri razvoju turistične ponudbe v turistični destinaciji Kranj: 

o pomoč pri razvoju turističnih idej, 

o spodbujanje podjetništva in razvoja inovativnih turističnih produktov, 

o spodbujanje sestavljanja integralnih turističnih produktov, 

o spodbujanje višje kakovosti turističnih produktov, 

o spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: (prometna) turistična signalizacija, 

parkirni prostori, javni promet, kolesarske in pohodne poti… 

ZTKK ne prevzema odgovornosti za izvedbo novih turističnih idej v Kranju pač pa ponuja strokovno 

pomoč pri razvoju podjetništva, turističnih idej in sestavljanju turističnih produktov. Odgovornost za 

razvoj turističnih idej ter za izvajanje turističnih produktov je na strani zasebnega in nevladnega 

sektorja. 

 

Vodilne strateške usmeritve za področje trženja: 

- Nadaljevanje promocije kulturnih prireditev v organizaciji ZTKK, postopna sprememba načina 

komuniciranja in trženjskih orodij. 

- Vzpostavitev aktivnega trženja turistične destinacije Kranj na trgih Slovenije, Evrope in Sveta. 

Priprava namenskega tržno-komunikacijskega načrta in aktivno izvajanje. 

- Informiranje zainteresiranih javnosti o turistični ponudbi Kranja ter aktivno promoviranje in 

prodaja turističnih produktov povezanih s Kranjem. 

- Izboljšanje javnega ugleda Zavoda za turizem in kulturo. 

 

Vodilne strateške usmeritve za področje povezave: 

- Grajenje dolgoročnih partnerstev s turističnimi vodniki, gostinci, ponudniki turističnih 

nastanitev, trgovci in obrtniki v starem mestnem jedru, z izvajalci in organizatorji kulturnih in 

športnih prireditev v Kranju in drugimi deležniki v Kranju. 

- Grajenje dolgoročnih partnerstev s sosednjimi občinami in drugimi občinami povezanimi v RDO 

Slovenske Alpe ter občinami ki sodelujejo v Združenju zgodovinskih mest. 

- Grajenje dolgoročnih partnerstev z drugimi turističnimi in kulturnimi deležniki v Sloveniji, 

Evropi in Svetu (npr. STO, MZK…). 
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Vodilne strateške usmeritve za področje skupnih služb: 

- Izvajanje procesa aktivnega in strokovnega upravljanja s človeškimi viri, zaposlovati 

kompetentno ekipo zadovoljnih zaposlenih, ki bodo z veseljem, odlično in strokovno opravljali 

svoje delo;  povečati število redno zaposlenih ter organizirati delo po področjih in dejavnosti v 

skladu s strateškim načrtom. 

- Zagotavljanje finančnih virov za izvajanje predvidenih aktivnosti in izboljšanje delovanja 

finančno računovodske službe.   

- Zagotavljanje prostorov in opreme za izvedbo predvidenih aktivnosti 

 

Tabela: sedanje stanje prihodkov ter strateška usmeritev glede aktivnosti, zaposlenih, prihodkov 

MOK in na trgu ustvarjenih prihodkov: 

 

P MOK P TRŽNI SKUPAJ AKTIVNOSTI ZAPOSLENI P MOK P TRŽNI
KULTURA 423.000 220.000 643.000 56% ↗ ↗ = ↗
DOGODKI IN PRIREDITVE 150.000 90.000 240.000 ↗ ↗ = ↗

GPN 73.000 10.000 83.000 ↗ = = ↗

LGK 76.000 60.000 136.000 ↗ = = ↗

VOVKOV VRT 6.000 0 6.000 = = = =

KAVARNA 15.000 60.000 75.000 ↗↗ = ↘ ↗

SPLOŠNI STROŠKI 10.000 10.000 =

STROŠKI DELA 93.000 93.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 4,0 36% ↗ ↗ ↗

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 9,5 41% ↗ ↗

TURIZEM 150.000 20.000 170.000 15% ↗↗ ↗↗
TIC 55.000 55.000 = ↗ = ↗

TURISTIČNA VODENJA 10.000 10.000 ↗ = = ↗

TRGOVINA S SPOMINKI 10.000 10.000 = = = =

RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV 20.000 20.000 ↗↗ = ↗↗

STROŠKI DELA 75.000 75.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 2,0 18% ↗

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 5,5 24% = =

TRŽENJE 145.000 0 145.000 13% ↗↗↗ ↗ ↗↗↗
TRŽENJE KULTURNIH DOGODKOV 65.000 65.000 = = = ↗

TRŽENJE TURISTIČNE DESTINACIJE 35.000 35.000 3% ↗↗↗ ↗↗↗ ↗↗↗ ↗

SPLOŠNI STROŠKI TRŽENJA 20.000 20.000

STROŠKI DELA 25.000 25.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 1,0 9% ↗ ↗

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 3,0 13% ↗ ↗

POVEZAVE 50.000 0 50.000 4% ↗ = ↗
RDO SLOVENSKE ALPE 15.000 15.000 ↗ = =

TCM 35.000 35.000 ↗ = =

VODNIKI, NAMESTITVENIKI, GOSTINCI… 0 0 ↗ = ↗

STROŠKI DELA 0 0

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 0,0 =

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 0,0 =

SKUPNE SLUŽBE 145.000 0 145.000 13% ↗ ↗ =
MATERIAL IN STORITVE 55.000 55.000

STROŠKI DELA 90.000 90.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 4,0 36% ↗

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 5,0 22% =

SKUPAJ 913.000 240.000 1.153.000 100% ↗↗ ↗ ↗↗ ↗

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 0 11,0

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 23,0

POSTAVKA
OBSTOJEČI PRIHODKI

%
STRATEŠKA USMERITEV
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↗

↗↗

↗↗↗

↘

↘↘

↘↘↘

= ohranitev sredstev oz. aktivnosti

zelo močno povečanje sredstev oz. aktivnosti

zelo močno zmanjšanje sredstev oz. aktivnosti

LEGENDA:

povečanje sredstev oz. aktivnosti

močno povečanje sredstev oz. aktivnosti

zmanjšanje sredstev oz. aktivnosti

močno zmanjšanje sredstev oz. aktivnosti
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3 KULTURA 
 

Na področje kulturne dejavnosti ZTKK spada Galerija Prešernovih nagrajencev (GPN), ki je že smiselno 

organizirana kot samostojna organizacijska enota, poleg tega pa spada pod kulturno področje 

organizacija številnih dogodkov in prireditev, med drugim tudi na Letnem Gledališču Khislstein (LGK) in 

na Vovkovem vrtu. Ker deluje v okviru LGK tudi kavarna 12.56 uvrščamo v kulturno področje tudi 

gostinsko dejavnost, ki je za ZTKK dopolnilna in ne glavna dejavnost.  

 

3.1 Galerija Prešernovih nagrajencev 
 
Galerija Prešernovih nagrajencev predstavlja biser v kulturni in turistični ponudbi Kranja. Je vodilna 

galerija za likovno umetnost na Gorenjskem, ki presega lokalne in pokrajinske okvire saj so razstave in 

zbirka nacionalnega pomena. To dokazuje tudi nedavni vpis galerije v razvid galerij in muzejev Slovenije 

na Ministrstvo za kulturo, s čimer se GPN izenačuje po svojem statusu z vsemi ostalimi nacionalnimi in 

pokrajinskimi muzeji in galerijami.  

Galerija predstavlja vrhunsko turistično ponudbo za kulturne sladokusce in bi jo lahko uvrstili med 

turistične znamenitosti za katere velja »da nisi videl Slovenije če nisi obiskal GPN«. V zbirki je bilo do 

sedaj inventariziranih 676 enot (večino del je podarjenih), zbirka vsako leto narašča in je strokovno 

hranjena v depojih Gorenjskega muzeja. 

Število obiskovalcev GPN vsako leto strmo narašča, v prvi polovici leta 2016 (od 1.1. do 21.6. 2016) je 

GPN obiskalo 4.293 obiskovalcev kar predstavlja okrog 30 obiskovalcev na delovni dan galerije. 

 

Strateška usmeritev: 

- povečevati prepoznavnost v Sloveniji in tujini ter postati mednarodno prepoznavna galerija in ena 

izmed vodilnih galerij v Sloveniji. 

- strokovno nadaljevanje galerijskega predstavljanja Prešernovih nagrajencev in nagrajencev 

Prešernovega sklada po drugih galerijah in muzejih doma in tujini, 

- pridobitev rednega sofinanciranja delovanja galerije s strani Ministrstva za kulturo, 

- povezovanje s sorodnimi galerijami v Sloveniji, Evropi in Svetu, 

- postati sestavni del izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah s področja kulture in 

umetnosti, 

- uvedba vstopnine v galerijo, 

- izgraditev galerije na prostem (forma vive) v obliki skulptur in kipov iz brona ali drugih materialov 

v Starem mestnem jedru Kranja, npr. na vrtu gradu Khislstein (Vovkov vrt) oz. na ulicah Starega 

Kranja. Originale podarijo nagrajeni umetniki. 
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3.2 Organizacija dogodkov, prireditev in festivalov 
 
Stanje: 

ZTKK je organizator ali soorganizator številnih dogodkov in prireditev v Kranju, med katerimi so tudi 

največje in najbolj odmevne prireditve. V letnem koledarju si prireditve sledijo druga za drugo, tako da 

je potrebno hkrati načrtovati, organizirati in izvajati prireditve, poleg tega pa poskrbeti za ustrezno 

kontrolo in zagotavljanje kakovosti. Prireditve v organizaciji ZTKK se izvajajo na visoki stopnji 

zahtevnosti, poskrbljeno je za odlično organizacijo in izvedbo. Glavno delo opravita dva zaposlena v 

kulturnem oddelku, na velikih prireditvah pa sodeluje celotna ekipa ZTKK. 

 

Prireditve v organizaciji ZTKK se dogajajo na različnih lokacijah: 

- na prostem na ulicah in trgih Kranja, 

- na letnem gledališču Khislstein, 

- na Vovkovem vrtu, 

- v rovih, 

- v dvoranah npr. na Brdu. 

 

3.2.1 Strateške usmeritve za organiziranje dogodkov, prireditev in festivalov 
 

- Kakovostno organizirati in izvajati tradicionalne prireditve kot npr. Prešernov smenj, Prešerni 

karneval, Gregorjevo, Kranfest, Vinska pot v rovih, Veseli december itd. 

- Povečevanje kakovosti prireditev na način dodanih vsebin, števila sodelujočih partnerjev, 

izvirnosti, inovativnosti in procesa izvedbe. 

- Podaljševanje trajanja tradicionalnih prireditev, dodajanje etnoloških in zgodovinskih vsebin ter 

spreminjanje prireditev v festivale. 

- Dopolniti strukturo letnih prireditev  v organizaciji ali so-organizaciji ZTKK v obdobjih ko je v 

Kranju malo dogajanja in ob državnih praznikih (npr. za Veliko noč, za 1. maj…). 

- Izvajanje dogodkov »višje kakovosti« v lastni organizaciji na LGK po načelu »manj je več« oz. raje 

manj bolj kakovostnih dogodkov namesto več dogodkov srednje kakovosti. 

- Vzpostavitev lastnega »abonmaja«  glasbenih dogodkov / koncertov, ki bo spremljal evropske in  

svetovne  smernice in bo Kranj postavil na glasbeni zemljevid Evrope. Sodelovanje s sorodnimi 

organizacijami in festivali v tujini (npr. Italiji, Avstriji). Pridobitev sofinanciranja s strani MZK in 

evropskih skladov. 

- Povečati prihodke od tržne dejavnosti na prireditvah v organizaciji ZTKK (npr. parkirnine, 

vstopnine, prispevki partnerjev). 
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Tabela: Strateške usmeritve za organiziranje dogodkov in prireditev 

 

 

 

3.2.2 Strateške usmeritve za so-organiziranje prireditev in organizacije občasnih prireditev 
 

- Omogočati izvedbo kulturnih prireditev z dodano vrednostjo za Kranj v obliki so-organizacije 

prireditev, v primeru da izvedba brez so-organizacije ZTKK ne bi bila mogoča. 

- Izdelava procesa za izbor prireditev za so-organizacijo z namenom zagotovitve učinkovitosti dela, 

enostavnosti postopkov in transparentnosti odločitev. 

 

Tabela: Strateške usmeritve za so-organiziranje prireditev in organizacijo občasnih prireditev 

 

 

3.2.3 Strateške usmeritve za organiziranje in so-organiziranje dogodkov in prireditev na LGK, 

Vovkovem vrtu in v Rovih 
 

Prireditve na LGK, Vovkovem vrtu in v Rovih so po svoji naravi ravno tako dogodki in prireditve kot 

ostali dogodki in prireditve v organizaciji ali so-organizaciji ZTKK, zato jih je potrebno organizacijsko 

TRADICIONALNI DOGODKI V ORGANIZACIJI ZTKK
OBSTOJEČI 

VIRI MOK
ŠT. OBISKOVALCEV LOKACIJA

STRATEŠKA USMERITEV 

AKTIVNOSTI

STRATEŠKA USMERITEV 

P MOK

STRATEŠKA USMERITEV 

P TRŽNI

PREŠERNI KARNEVAL 5.000 € 6.000 PROSTO ↗↗ ↗↗ ↗

PREŠERNOV SMENJ 15.000 € 20.000 PROSTO ↗↗ ↗ ↗

GREGORJEVO 1.000 € 1.000 PROSTO = = =

SPREJEM ŠPORTNIKOV 10.000 € 3.000 PROSTO = = =

PROGRAM LGK 70.000 € 5.000 LGK ↗ = ↗

DAN DRŽAVNOSTI 5.000 € 200 LGK = = =

VEČERI POD GRAJSKO LIPO 8.000 € 800 LGK ↗ = ↗

KRANFEST 55.000 € 30.000 PROSTO ↗ = ↗↗

NOČ ČAROVNIC V ROVIH 0 € 1.000 ROVI = = =

VINSKA POT V ROVIH 0 € 3.000 ROVI = = =

SLAVNOSTNA AKADEMIJA 7.500 € 500 BRDO = = =

PREŠERNI DECEMBER 30.000 € 10.000 PROSTO ↗ ↗ ↗

↗

↗↗

↗↗↗

↘

↘↘

↘↘↘

= ohranitev sredstev oz. aktivnosti

zelo močno povečanje sredstev oz. aktivnosti

zelo močno zmanjšanje sredstev oz. aktivnosti

LEGENDA:

povečanje sredstev oz. aktivnosti

močno povečanje sredstev oz. aktivnosti

zmanjšanje sredstev oz. aktivnosti

močno zmanjšanje sredstev oz. aktivnosti

OBČASNI DOGODKI IN DOGODKI V SO-ORGANIZACIJI ZTKK
OBSTOJEČI 

VIRI MOK
ŠT. OBISKOVALCEV LOKACIJA

STRATEŠKA USMERITEV 

AKTIVNOSTI

STRATEŠKA USMERITEV 

P MOK

STRATEŠKA USMERITEV 

P TRŽNI

FESTIVAL LAJNARJEV 5.000 € 5.000 PROSTO ↗ = =

ANA DESETNICA 4.000 € 1.000 PROSTO = = =

MODNA REVIJA 3.000 € 500 PROSTO = = ↗

FILMI NA VOVKOVEM VRTU 4.000 € 1000 VOVKOV VRT = = ↗

KARAVANA DOMAČIH PIVOVARJEV 1.000 € 1.000 PROSTO ↗ = ↗

SPOMINSKA SVEČANOST BAZOVIŠKIH ŽRTEV 1.000 € 200 PROSTO = = =

PRVOMAJSKO SREČANJE NA JOŠTU 0 € 2.000 PROSTO = = =

ŽUPANOV TEK 18.000 € 1.000 PROSTO = = =

FESTIVAL ŠPORTA 0 € 0 PROSTO = = =

TEK ZA MOŠKE 0 € 1.000 PROSTO ↗ = =

FESTIVAL LIKOVNE UMETNOSTI 10.000 € 4.000 PROSTO ↗ = =
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voditi enako kot ostale dogodke in prireditve, v isti organizacijski enoti. Ker pa ZTKK upravlja z 

navedenimi prostori in pripadajočo opremo, je potrebno zagotavljati ustrezno upravljanje s prostori in 

opremo, kar je posebej obrazloženo v poglavju št. 8. 

 

V primeru ko ZTKK daje v najem infrastrukturo s katero upravlja (Rovi, LGK, Vovkov vrt) je potrebno 

zagotavljati vrhunsko kakovost delovanja infrastrukture ki se daje v najem, ter zaračunavati ustrezno 

najemnino, po tržnih cenah za izvajalce prireditev v javnem interesu in po tržnih cenah za organizatorje 

tržnih prireditev. 

 

3.3 Kavarna 12.56 
 
Izvajanje gostinske dejavnosti v okviru muzejske kavarne je pomožna dejavnost ZTKK, ki je namenjena 
dopolnjevanju ponudbe kulturne dejavnosti. Promet v kavarni v zadnjih dveh letih raste po 15%  letni 
stopnji. 
 
Cilji: 

- ponujati pijačo in hrano z dodano vrednostjo (prijetno okolje, prijazna postrežba, inovativna 
priprava, postrežba, 

- pozitivno poslovanje kavarne, 
- ponujati podporo pri organizaciji in izvedbi drugih kulturnih dogodkov v organizaciji ZTKK, 

dodajati vrednost kulturnim dogodkom in prireditvam v organizaciji in so-organizaciji ZTKK, 
- sodelovanje pri organizaciji protokolarnih in drugih občinskih prireditev. 

 
Strateške usmeritve kavarne: 

- izboljšanje notranje in zunanje opreme kavarne (grelci, protihrupni paneli, izboljšava 
funkcionalnosti obstoječega notranjega točilnega pulta, zunanji mobilni točilni pult, zunanje 
mize, office, …), 

- ustvarjanje inovativne ponudbe, 
- sodelovanje s priznanimi gostinci, 
- dogovor z Gorenjskim muzejem o upravljanju grajskega dvorišča med kavarno in Vovkovim 

vrtom, 
- sodelovanje s podobno mislečimi gostinci pri vodenju in izvedbi posameznih dogodkov. 

 

3.4 Koordinacija kulture v Kranju 
- uvedba koordinatorja za področje kulture v MOK (uveden v 2016), 

- izvajanje naloge usposabljanja bodočih uporabnikov na področju kulture, 

- nadgradnja aplikacije za vnos kulturnih dogodkov v letni koledar prireditev, 

- vodenje strokovnega tima za koordinacijo kulture v Kranju, 

- sodelovanje z MOK pri pripravi in izvedbi razpisov za področje kulture, še posebej za razpise 

na javnih površinah, 
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- vzpostavitev podporne tehnične službe v sodelovanju z ostalimi zavodi  in ustanovami z 

namenom podpore prireditvam v organizaciji ZTKK (LGK in tradicionalne prireditve) in drugim 

prireditvam v Kranju, ki so sofinancirane s strani MOK (tehnična služba bi bila podpora pri 

izvedbi ozvočenja in osvetljave manjših nezahtevnih dogodkov z opremo v lasti ZTKK in 

ostalih zavodov),  

- sodelovanje pri oblikovanju regijskih in nacionalnih strategij na področju turizma. (NPK, 

Strategija kulture v Kranju...), 

- spremljanje izvajanja posameznih strategij. 

 

3.5 Razstave v Kranjski hiši 
- Nadaljevanje z izvedbo razstav v Kranjski hiši. 
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4 TURIZEM 
 
V področje turizma smo organizirali turistično informacijski center »Visit Kranj« ter razvoj turistične 

ponudbe v MOK, vključno s spodbujanjem razvoja turističnih idej, spodbujanjem razvoja inovativnih in 

sestavljenih turističnih produktov, spodbujanjem višje kakovosti turističnih produktov ter z izvajanjem 

in spodbujanjem aktivnosti za izboljšanje turistične infrastrukture v občini Kranj. 

 

4.1 Turistično informacijski center »Visit Kranj« 
 
Turistično informacijski center (TIC), ki deluje v Kranjski hiši deluje odlično, gostje so z njim zelo 

zadovoljni, po TripAdvisorju je najbolje ocenjena turistična atrakcija v Kranju. Število obiskovalcev v 

TIC se je v prvem polletju 2016 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 15%. 

Poslanstvo TIC je sprejem obiskovalcev in turistov v turistični destinaciji Kranj ter dajanje kvalitetnih 

turističnih informacij obiskovalcem Kranja. »TIC je najboljši prijatelj turista v Kranju«. 

 

Strateške usmeritve za delovanje TIC: 

- Zagotavljanje toplega sprejema gostov v turistični destinaciji Kranj (na vseh vstopnih točkah v 

Kranj vključno z letališčem, železniško in avtobusno postajo, v kranjskih namestitvenih objektih 

in na vseh mednarodnih dogodkih v Kranju), 

- odlična informiranost in obveščenost o dogajanju v turistični destinaciji Kranj (»nič se ne zgodi 

v TD Kranj brez vednosti TIC«), 

- odlična založenost s promocijskimi materiali za informiranje gostov o dogajanju v Kranju in 

okolici, 

- odličnost v posredovanju informacij obiskovalcem TIC in turistične destinacije Kranj, 

- zbiranje in analiziranje podatkov o turističnem dogajanju v Kranju (število obiskovalcev TIC in 

drugih turističnih znamenitosti, ločeno po različnih segmentih (domači, tuji), število prenočitev 

v kranjskih namestitvenih objektih in njihova zasedenost…), 

- povezava imena turistično – informacijskega centra Kranj z blagovno znamko turistične 

destinacije »Visit Kranj«. 

-  

Druge aktivnosti TIC: 

- prodaja vstopnic za dogodke v Kranju, 

- prodaja turističnih paketov za destinacijo Kranj, 

- prodaja spominkov v Kranjski hiši, 

- vodenje projekta »Kranjski spominek«, 

- sodelovanje pri razvoju turistične ponudbe v turistični destinaciji Kranj, 

- sodelovanje pri promociji turistične destinacije Kranj, 

- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dogodkov v organizaciji ZTKK. 
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4.2 Razvoj turistične ponudbe v MOK 
 
Vsaka turistična destinacija potrebuje dobre turistične produkte, ki privabljajo goste. Danes so to 

privlačna doživetja, ki v popotnikih vzbujajo občutke izpolnjenosti in povezanosti z lokalnim 

prebivalstvom. Vedno več ljudi si na potovanju želi aktivno soustvarjati vsak trenutek in odkriti 

avtentične zaklade destinacije, ki jih gosti. V MOK primanjkuje inovativnih in integralnih (sestavljenih) 

turističnih produktov, ki bi jih lahko ponudili turistom. 

 

Strateške usmeritve za razvoj turistične ponudbe v turistični destinaciji Kranj: 

- pomoč pri razvoju turističnih idej, 

- spodbujanje podjetništva in razvoja inovativnih turističnih produktov, 

- spodbujanje sestavljanja integralnih turističnih produktov, 

- spodbujanje višje kakovosti turističnih produktov, 

- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: (prometna) turistična signalizacija, parkirni 

prostori, javni promet, kolesarske in pohodne poti… 

ZTKK ne prevzema odgovornosti za izvedbo novih turističnih idej v Kranju pač pa ponuja strokovno 

pomoč pri razvoju podjetništva, turističnih idej in sestavljanju turističnih produktov. Odgovornost za 

razvoj turističnih idej ter za izvajanje turističnih produktov je na strani zasebnega in nevladnega 

sektorja. 

 

4.2.1 Struktura turistične ponudbe Kranja 
 

Pri Kranju velja upoštevati specifiko, da imamo več Kranjev, ki so razporejeni drug okrog drugega v 
obliki koncentričnih krogov. V središču je staro mestno jedro na skali nad sotočjem Save in Kokre, torej 
»Stari Kranj«. Sledi »Mesto Kranj«, ki vključuje današnje strnjeno naselje Kranja. Tretji krog predstavlja 
območje uradne Mestne občine Kranj, okolico mesta, kjer se prav tako nahajajo pomembne turistične 
znamenitost, na primer Posestvo Brdo. Na Kranj lahko pogledamo še v četrtem krogu, ki bi ga 
poimenoval »Kranj z okolico«, tukaj pa se Kranj poveže s sosednjimi občinami in letališčem. 
 
Če je glavni turistični produkt Starega Kranja in Mesta Kranja KULTURA, je glavni turistični produkt 
naslednjih dveh koncentričnih krogov, okolica Kranja, torej NARAVA.  
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Kulturo predstavlja kulturno – zgodovinska dediščina Kranja. To so številne turistične atrakcije, kot so 
cerkve na čelu s Cerkvijo sv. Kancijana, muzejske zbirke s katerimi upravlja Gorenjski muzej, galerije na 
čelu z Galerijo Prešernovih nagrajencev, številne znamenite kranjske hiše, ki so posebne tako zaradi 
svoje zgodovinske kot umetniške vrednosti ter ostale mestne atrakcije, od katerih vsaka nosi svojo 
zgodbo, ki je zelo zanimiva za turiste. Kulturo predstavljajo tudi številni dogodki, ki v Kranj privabljajo 
obiskovalce. Nekateri izmed njih so močno prepoznavni tako lokalno, kot v Sloveniji, pri naštevanju pa 
bi bilo več dogodkov izpuščenih kot navedenih, saj se, po analizi, v Kranju v povprečju vsak dan zgodi 
okrog 20 dogodkov. Kranj ima toliko kulturnega potenciala, da bi že v bližnji prihodnosti lahko 
upravičeno kandidiral za kulturno prestolnico Evrope. 
 
Po drugi strani je okolica Kranja povsem blizu, le-ta pa ponuja odlične aktivnosti v naravi. Smučanje na 
Krvavcu je od Kranja oddaljeno zgolj 15 minut, še celo Kranjska gora je bližje Kranju kot pa je Salzburško 
smušišče (Flachau) oddaljeno od Salzburga. Okrog Kranja so planine in gore, ki ponujajo odlične 
razmere za pohodništvo in gorništvo, kjer lahko Kranj ponudi tudi izjemne zgodbe odličnih plezalcev in 
alpinistov. Kranj z okolico je odlično izhodišče za kolesarske izlete, jadralno padalstvo, lov, fotolov, 
ribolov... 
 
Narava in kultura pa se v Kranju tudi dobro prepletata. V mestu lahko srečamo podeželsko kulturo, 
ekološko hrano in čisto pitno vodo ki priteče izpod hribov v okolici Kranja. V naravo se odpravljajo 
kranjski meščani, reki Kokra s kanjonom (Kranj je poleg Luxemburga edino evropsko mesto s tako 
globokim kanjonom v centru mesta) in Sava pa naravo in svež zrak pripeljeta prav v samo središče 
Kranja.  
 
Kranj ponuja v turističnem smislu še veliko več (kulinariko, zdravje in dobro počutje, poslovni turizem…) 
vendar lahko povzamemo, da sta primarna nosilna stebra kranjske turistične ponudbe prav kultura in 
narava. 
 
Tabela: Osnutek strukture turistične ponudbe turistične destinacije Kranj 
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4.2.2 Razvoj turističnih idej v turistični destinaciji Kranj 
 

Spodbujanje razvoja inovativnih turističnih idej po principu T-lab Snovalec. Mentorska podpora pri 

nadaljnjem razvoju idej. Možnost ustanovitve turističnega pospeševalnika. 

 

4.2.3 Spodbujanje podjetništva in razvoja inovativnih turističnih produktov 
 

Spodbujanje zasebne iniciative, podjetništva in razvoja inovativnih turističnih produktov po principu 

Sejalec. Nagrajevanje inovativnih turističnih produktov v TD Kranj. Spodbujanja razvoja turističnih 

produktov, ki turistom ponudijo doživetje in soustvarjanje turističnih produktov. 

 

4.2.4 Spodbujanje sestavljanja inovativnih sestavljenih turističnih produktov 
 

Spodbujanje povezovanja med ponudniki delnih (samostojnih) turističnih produktov v turistični 

destinaciji Kranj in sestavljanje integralnih turističnih produktov (ITP).  

Strategija razvoja turizma v MOK predvideva kreiranje naslednjih ITP: Pogledi Kranja, Ljudje Kranja, 

Zlata doba Kranja, Kranjski sejmi, Nakupovalno središče Stari Kranj, Kranjski rokodelci, Zgodbe starega 

Kranja, Zgodbe podeželja, Veliki dogodki športa in kulture, Okusi Gorenjske, Zabava v mestu in na 

podeželju, Poroke, Kanjon Kokre, Vino v Rovih, Aktivna sprostitev na robu mesta, Outdoor center, 

Pohodniške in tekaške poti, Kolesarske poti. 

Omenjeni sestavljeni turistični produkti so podrobno predstavljeni v strategiji razvoja turizma in 

predstavljajo osrednji izvedbeni del – pot po kateri se bo uresničevala turistična strategija.  

Delo na razvoju omenjenih produktov se je že začelo v 2016 in se bo nadaljevalo v obdobju 2016-2020. 

Razvoj produktov bo odvisen od razvojne faze posameznih produktov, pripravljenosti partnerjev in 

potencialnih izvajalcev na sodelovanje in razpoložljivosti finančnih virov. 

V predlaganih ITP-jih pa še  ni bilo zajeto vse, kar ponuja kultura in narava v turistični destinaciji Kranj. 

Izpuščena so bila številna znana imena iz preteklosti (npr. Simon Jenko, Hinko Smrekar, Friderik Baraga, 

Jože Plečnik, Edvard Ravnikar…) in imena iz današnjega časa (npr. Marko Milić, Andrej in Marija 

Štremfelj, Petar Milić, Borut in Darjan Petrič, Andrej Šifrer, Romana Krajnčan, Gregor Fučka in številni 

drugi). V povezavi s številnimi znanimi imeni Kranja se da poiskati zgodbe in jih povezati s turističnimi 

produkti, ki v strategiji še niso bili identificirani (Baraga je še danes zelo priljubljen in poznan v zvezni 

državi Michigan v Združenih državah Amerike, Plečnika dobro poznajo tudi v Avstriji in na Češkem, 

Fučka je dobro poznan v Italiji, kjer je igral košarko…). 

Omogočiti je potrebno, da se navedene ITP-je nadgradi in da se razvija nove inovativne ITP-je v katere 

se povezuje turistične ponudnike v destinaciji.  
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4.2.5 Spodbujanje višje kakovosti turističnih produktov 
 

Turisti se bodo v turistično destinacijo vračali in bodo o njej lepo govorili naprej samo, če bodo v njej 

zadovoljni in bo turistična destinacija presegala njihova pričakovanja. Namen spodbujanja kakovosti 

turističnih produktov je ravno v tem, da bodo produkti zmožni presegati pričakovanja turistov. Uvedba 

Znaka kakovosti MOK. 

 

4.2.6 Kranjski spominek 
 

Nabor, selekcija in hierarhija reprezentativnih spominkov Kranja, ki postanejo tudi priporočljiva darila 

za prebivalce Kranja in obvezni med protokolarnimi darili MOK. Spremeniti je potrebno dosedanji način 

zbiranja oz. iskanja spominkov saj ni prinesel željenih rezultatov. 

 

4.2.7 Razvoj turistične infrastrukture 
 

Nekatere aktivnosti so vezane na razvoj turistične in javne infrastrukture v MOK in sosednjih občinah. 

Za uresničitev programa dela so predvidene nekatere investicije v javno turistično infrastrukturo kot 

npr: razgledna ploščad na Laborah, postavitev prostora (kampa) za parkiranje avtodomov, ureditev 

parkirišča za parkiranje turističnih avtobusov, kipi, skulpture, zemljevidi, informativne table ter 

investicije v splošno javno infrastrukturo: pešpoti, kolesarske poti… Urejanje prometnih povezav s 

sosednjimi občinami: Krvavec, Preddvor, Jezersko… za namen turističnega obiska. 
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5 TRŽENJE 
 
 

5.1 Kritična analiza stanja 
 

Tržno komuniciranje predstavlja enega od temeljnih stebrov aktivnosti ZTKK. V dosedanjem poslovanju 

ZTKK je bilo tržnemu komuniciranju posvečenih premalo pozornosti. Tržno komuniciranje ni bilo 

organizirano kot samostojen steber, ni bilo sistematično načrtovano, organizirano, izvajano in 

nadzorovano, zavod ni razpolagal z organiziranimi podatki za to področje, kljub temu da so se določene 

tržno – komunikacijske aktivnosti izvajale, so bile vodene po različnih stroškovnih mestih in projektih. 

V ZTKK ni bilo zaposlenih oseb ki bi bili specialisti za tržno komuniciranje.  

Za tržno komuniciranje je bilo v ZTKK na leto sicer porabljenih okrog 100.000 EUR, ta denar pa je bil 

večinoma namenjen komuniciranju z javnostmi Kranja in Gorenjske (ocena: okrog 2/3 vseh sredstev za 

tržno komuniciranje).  

Zgolj ena tretjina od vseh sredstev za tržno komuniciranje ZTKK, kar prestavlja zgolj 3% vseh sredstev 

ZTKK je zavod do sedaj namenjal za trženje turistične destinacije Kranj na trgu Slovenije in na tujih 

trgih (ocena: 35.000 EUR letno). 

 

V 2016 se je začela izvajati organizacija tržnega komuniciranja kot samostojnega delovnega področja: 

- vzpostavljena je bila ekipa za strateško trženje turistične destinacije Kranj, ki je sestavljena iz 

notranjih in zunanjih strokovnjakov, določena je bila koordinatorica tržnega komuniciranja, 

- začete so bile aktivnosti za vzpostavitev turistične znamke Kranja, 

- izdelana je bila začasna nova spletna stran Poletni utrip Kranja, ki deluje v slovenskem, 

angleškem, italijanskem, nemškem in srbskem jeziku, spletna stran se nadgrajuje v nov spletni 

portal za trženje turistične destinacije Kranj, 

- brošura »Kam? V Kranj!« je bila nadomeščena z mesečnim časopisom »Utrip Kranja«, ki je 

distribuiran po vseh gospodinjstvih v Kranju, na najbolj frekventne turistične točke v Kranju, 

TIC-om po Sloveniji, sosednjim občinam ter bencinskim servisom Petrol v okolici Kranja (35.000 

– 38.000 izvodov), 

- osvežena in poenotena je bila celotna komunikacija ZTKK, 

- poseben poudarek je namenjen digitalnim komunikacijskim vsebinam in potem (fb, instagram). 

 

Tržno komuniciranje je usmerjeno na tri različna geografska področja, kjer na vsakem zasledujemo 

drugačne cilje in so zato potrebni tudi drugačni pristopi tržnega komuniciranja. 

1. Kranj in okolica (Gorenjska) 

2. Slovenija (Ljubljana, Bled, …) 

3. Evropa in Svet 
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Tržno komuniciranje ZTKK je smiselno razdeliti na tri različna področja, kjer ima vsak drugačen namen, 

se pa področja med seboj dopolnjujejo in prekrivajo: 

1. Promocija dogodkov v organizaciji ZTKK 

2. Trženje turistične destinacije Kranj 

3. Izgradnja ugleda ZTKK 

 

5.2 Promocija dogodkov v organizaciji ZTKK  
 

Cilji: 

- informirati prebivalce Kranja o obstoju (brezplačnih) kulturnih dogodkov, ki jih za prebivalce 

Kranja organizira in izvaja ZTKK, 

- zagotoviti primerno udeležbo na dogodkih v organizaciji ZTKK. 

 

Aktivnosti za doseganje ciljev: 

Znesek za obstoječe tržno komuniciranje za javnosti Kranja in Gorenjske ocenjujemo kot ustrezen, 

potrebne so zgolj postopne spremembe vsebin in orodij za tržno komuniciranje. V ta sklop aktivnosti 

sodijo medijski zakupi (oglaševanje in informativne oddaje na radijih, oglaševanje v časopisih), 

oglaševanje na mestnih plakatih Tam Tam, komuniciranje preko lastnega glasila (prej Kam v Kranj, ki 

ga je 2016 nadomestil Utrip Kranja). Po teh kanalih se je do sedaj bolj kot ne oglaševalo dogodke in 

prireditve v organizaciji ZTKK, od leta 2016 se preko teh kanalov in orodij oglašuje celotna turistična 

ponudba turistične destinacije Kranj, vključno s trgovsko ponudbo v starem mestnem jedru.  

V bodoče je potrebno nadgrajevati digitalna orodja trženjskega komuniciranja: spletna stran, facebook, 

instagram; potrebno je vlagati sredstva v digitalno oglaševanje. Vse te aktivnosti so se že začele v 2016. 

 

5.3 Trženje turistične destinacije Kranj 
 

Cilji tržnega komuniciranja: 

- zelo močno povečanje aktivnosti tržnega komuniciranja turistične destinacije Kranj na tujih trgih 

in na trgu Slovenije (izven Kranja) za kar je potrebno močno povečanje sredstev, 

- pozicionirati Kranj kot prepoznavno Slovensko turistično destinacijo, 

- ustvariti turistično destinacijsko znamko Kranja, 

- prepoznati, ustvariti in komunicirati temeljno obljubo turistične destinacije Kranj, 

- zagotoviti podporno okolje za komuniciranje s poslovnimi turističnimi javnostmi Kranja (B2B). 
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Namenski cilji tržnega komuniciranja (pričakovani rezultati): 

- povečano število obiskovalcev Kranja iz tujine in iz drugih krajev Slovenije, 

- povečano število prenočitev turistov v Kranju, 

- povečanje prometa in dodane vrednosti trgovcev, obrtnikov, gostincev in drugih turističnih 

ponudnikov v Kranju, 

- izboljšanje podobe Kranja v očeh prebivalcev Kranja, ki bodo prepoznali Kranj kot turistično 

mesto, v katerega bodo z veseljem zahajali in ga kot vrednega obiska priporočali znancem in 

prijateljem. 

 

Strateške usmeritve: 

- spremljanje in analiziranje obstoječih turistov ki prihajajo v Kranj, njihovih motivov za prihod 

in kanalov preko katerih so izvedeli za Kranj, 

- zagotavljanje zadovoljstva obstoječih gostov in širjenje dobrega glasu o Kranju, 

- privabljanje obiskovalcev v Kranj iz bližnjih turističnih destinacij (Ljubljana, Bled, Radovljica, 

Bohinj, Kranjska gora), 

- privabljanje turistov z namenom izbora Kranja kot izhodišča za odkrivanje Slovenije, 

- privabljanje turistov z motivom »city break«, da v Kranju ostanejo nekaj dni in raziskujejo 

kulturo in naravo Kranja, 

- načrtno kombiniranje več promocijskih orodij in aktivnosti na ciljnih trgih in spremljanje 

rezultatov trženjskih akcij, namesto odzivanja na ponudbe različnih tujih oglaševalskih agencij 

in razpršitve promocijskih sredstev. 

 

Ključni trgi - prenočitve: 

 

 

Ključni trgi – obiskovalci (TIC): 

V zadnjih dveh letih prihajajo obiskovalci Starega Kranja iz naslednjih držav: Nemčija, Italija, Velika 

Britanija, Združene države Amerike, Francija, Hrvaška in Španija. 

Nemčija 12% Nemčija 11% Nemčija 11% Nemčija 10% Nemčija 12% Srbija 12% Koreja 15% Koreja 26%

Italija 9% Hrvaška 8% Hrvaška 7% Češka 9% Poljska 10% Nemčija 10% Srbija 11% Nemčije 9%

Hrvaška 7% Avstrija 7% Češka 7% Srbija 8% Srbija 10% Koreja 9% Nemčija 10% Srbija 7%

Avstrija 6% Italija 7% Bolgarija 6% Turčija 8% Bolgarija 8% Poljska 8% Poljska 8% Poljska 6%

ZDA 5% Bolgarija 6% Italija 6% Bolgarija 7% Italij 6% Italija 5% Bolgarija 5% Bolgarija 5%

Španija 5% Francija 6% Srbija 6% Italija 6% Avstrija 5% Hrvaška 5% Avstrija 4% Hrvaška 4%

Bolgarija 4% Srbija 5% Avstrija 5% Poljska 5% Hrvaška 5% Bolgarija 4% Hrvaška 4% Italija 4%

Francija 4% ZDA 4% Danska 4% Hrvaška 5% Turčija 3% Avstrija 4% Italija 4% Madžarska 4%

Japonska 4% Turčija 3% Francija 4% Avstrija 4% Češka 3% Madžarska 3% Madžarska 4% Avstrija 3%

Srbija 4% Nizozemska 3% Turčija 5% Francija 3% Francija 3% Francija 3% Rusija 4% Kitajska 2%

Relativni delež turistov po državi prihoda 2008-2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Aktivnosti za doseganje ciljev 

- pozicioniranje TD Kranj, 

- uveljavitev destinacijske turistične znamke, 

- informiranje o obstoječi turistični ponudbi – temelječi na ponudbi kulture (dogodki in 

atrakcije) in aktivnosti v naravi,  

- spletna stran – prenova v spletni portal, komuniciranje v več tujih jezikih, poudarek pa na 

slovenskem in angleškem jeziku, 

- optimizacija SEO, 

- povečanje odnosov s tujimi novinarji in blogerji, 

- usmerjeno komuniciranje preko različnih e-obvestilnikov (newsletter) 

- povečanje oglaševanja na spletu,  

- uporaba Google Ads, 

- aktivnosti Facebook, Instagram, 

- študijski obiski novinarjev, 

- oglaševanje v tujih medijih,  

- integracija vsebin, komuniciranih na različnih kanalih, 

- fizična promocija destinacije v mestu in okolici (urbana oprema, transparenti, ulične table, 

oprema TIC)Obiski sejmov (povečanje iz 3 na 20 letno – če bo mogoče v partnerskem 

sodelovanju z drugimi Gorenjskimi občinami), 

- promocija turističnih programov za določeno tržišče. 

 
Po izboru destinacijske turistične znamke je potrebno: 

- uskladiti, strukturirati in nadgraditi znamke s katerimi upravlja ZTKK (GPN, LGK, ZTKK, Visit 
Kranj in produktne znamke prireditev kot so: Prešernov smenj, Kranfest, Vinska pot v 
rovih…), 

- pripraviti načrt tržno komunikacijskih aktivnosti ZTKK. 
 

Finančne vire in aktivnosti za tržno komuniciranje Kranja kot turistične destinacije na tujih trgih in 

na trgu Slovenije je potrebno močno povečati. Ocenjujemo da je potrebno iz sedanjih približno 

35.000 EUR postopno povečati sredstva za ta namen na okrog 200.000 EUR letno. 

 

5.4 Izgradnja ugleda ZTKK 
 

Ocenjujemo da je bilo mnenje o ZTKK v kranjski (turistični) javnosti v začetku leta 2016 precej slabo. 

Kritiki so ZTKK očitali da je organizacija za prireditve namesto za turizem, zaposleni na ZTKK niso bili 

deležni spoštovanja v javnosti. 

Ugled in spoštovanje si je potrebno pridobiti s strokovnim in marljivim delom ter z vztrajnim in 

pozitivnim komuniciranjem s kranjsko turistično in kulturno javnostjo.  
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6 GRADNJA DOLGOROČNIH PARTNERSTEV 
 
Pomemben cilj ZTKK je gradnja dolgoročnih partnerstev tako z deležniki znotraj turistične destinacije 

Kranj kot tudi z deležniki izven destinacije.  

 

Aktivnosti: 

6.1 Gradnja dolgoročnih partnerstev znotraj turistične destinacije Kranj 

Načrtovano je mreženje in povezovanje turističnih subjektov iz javne, zasebne in nevladne sfere v 

turistični destinaciji Kranj:  

- organizatorji prireditev, ponudniki s področja kulture, 

- drugi javni zavodi, 

- ponudniki prenočitev,  

- gostinci,  

- turistični vodniki,  

- trgovci, gostinci in obrtniki v starem mestnem jedru (TCM). 

Vsakemu segmentu je bil v letu 2016 dodeljen koordinator aktivnosti. Cilj mreženja je pretok informacij 

in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev. Cilj je organizirati za vsako skupino deležnikov dve delavnici 

oziroma srečanja letno. Po potrebi in na željo deležnikov bodo organizirana usposabljanja deležnikov 

v turistični destinaciji Kranj z namenom povečevanja kompetenc in konkurenčnosti turistične 

destinacije. 

 

6.2 Povezovanje ponudnikov Starega mestnega jedra Kranja in TCM 

Z namenom promocije dejavnosti v starem mestnem jedru Kranja (uporabljamo enakovredne izraze: 

Stari Kranj ali Staro mesto ali po kranjsko »Mesto«) so v teku izvedbe naslednjih aktivnosti: 

- povezovanje gostincev, trgovcev in obrtnikov v starem mestnem jedru Kranja, 

- predstavitve ponudbe Starega Kranja v mesečnem časopisu Utrip Kranja, 

- spodbujanje izvajanja prireditev v starem mestnem jedru Kranja, 

- izvedba modne revije s predstavitvijo ponudbe Starega mesta, 

- spodbujanje promocijskih akcij kot npr. »Nakupuj v mestu«, 

- sodelovanje v slovenskem združenju TCM (Town Centre Management), 

- prenos dobrih praks iz drugih zgodovinskih mest. 

 

6.3 Povezovanje s krovno zgodbo Slovenije in Zgodovinska mesta Slovenije 

Krovna zgodba Slovenije danes je LJUBEZEN. ZELENA, AKTIVNA, ZDRAVA. Turistična destinacija Kranj 

se mora povezati s krovno zgodbo Slovenije, povezati se mora tudi na produktnem področju. Lahko se 
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naveže na zeleno zgodbo, saj je umeščen v čudovito naravno kuliso pod Storžičem, ki jo dopolnjujeta 

reki Sava in Kokra.  Skupaj s sosednjimi občinami ima obilo prostora za aktivno rekreacijo v naravi, kar 

posledično vpliva tudi na zdravje in dobro počutje.  

V sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije je bila 2016 pripravljena strategija tržnega 

komuniciranja zgodovinskih mest in umeščanje mest med krovne turistične produkte Slovenije (MESTA 

IN KULTURA).  

 

6.4 Aktivno sodelovanje pri upravljanju RDO Slovenske Alpe 

Državna strategija je uvedla Regionalne destinacijske organizacije (RDO-je) z namenom, da se zagotovi 

horizontalna in vertikalna povezava slovenskega turizma. Turistična destinacija Kranj spada pod RDO 

Slovenske Alpe.  ZTKK aktivno sodeluje pri upravljanju RDO Slovenske Alpe, ZTKK pripada 

predsedovanje RDO-ju, gradi na povezovanju turističnih produktov na Gorenjskem ter na skupnem 

promoviranju turistične ponudbe. 

 

6.5 Povezovanje s sosednjimi občinami, ki gravitirajo na Kranj 

Potrebno je sodelovanje s sosednjimi občinami pri razvoju in trženju turistične ponudbe. V sosednjih 

občinah je nekaj turističnih produktov, ki se naravno povezujejo z MO Kranj in dopolnjujejo turistično 

ponudbo MOK: turistična ponudba zgrajena okrog jezera Črnava v Preddvoru, Jezersko, smučišče 

Krvavec, turistična ponudba v občini Naklo… 

 

6.6 Povezovanje z drugimi slovenskimi turističnimi destinacijami 

Povezovanje s turističnimi destinacijami, (od katerih imajo nekatere precej več turistov od Kranja) in 

povabilo, da ti turisti obiščejo tudi Kranj (Ljubljana, Bled, pa tudi Bohinj, Škofja Loka, Radovljica,…). 

Prenašanje dobrih praks upravljanja turistične destinacije iz drugih destinacij. 

 

6.7 Povezovanje s krajevnimi skupnostmi 
Vključevanje ponudbe krajevnih skupnosti v ITP-je (pohodništvi, kolesarjenje,…) ter sodelovanje in 

povezovanje na drugih področjih (npr. so-organizacija prireditev, nudenje strokovne podpore,…) 

 

6.8 Mednarodne izmenjave in primeri dobrih praks 

Spodbujanje mednarodnih izmenjav (npr. za mlade), obiski drugih turističnih destinacij in prenašanje 

dobrih praks. 
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7 UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI IN ORGANIZACIJA DELA 
 

7.1 Upravljanje s človeškimi viri  
Človeški viri so največje premoženje organizacije. Znanje in kompetence zaposlenih na ZTKK 

predstavljajo sredstva s katerimi je potrebno skrbno upravljati z namenom opravljanja poslanstva in 

doseganja ciljev organizacije. 

Cilji: 

- Zaposlovati kompetentno ekipo zadovoljnih zaposlenih, ki bodo z veseljem, odlično in 

strokovno opravljali svoje delo z namenom opravljanja poslanstva in doseganja ciljev 

organizacije. 

- Ustvarjati dobro klimo in vzdušje na delovnem mestu ter za odlične odnose med zaposlenimi. 

 

Izvajanje procesa aktivnega in strokovnega upravljanja s človeškimi viri v skladu s sodobnimi 

teorijami vodenja: 

- izbirati najboljše kandidate za prosta delovna mesta, 

- jasno določiti in komunicirati cilje, naloge in odgovornosti za vsako delovno mesto, 

- vodenje, motiviranje, usposabljanje in usmerjanje zaposlenih za odlično opravljanje svojega 

dela in za doseganje ciljev, 

- nagrajevanje zaposlenih za dobro opravljeno delo. 

 

Druge potrebne aktivnosti: 

- dopolniti ekipo zaposlenih da bodo pokrita vsa delovna  mesta in da bo vse delo dobro 

opravljeno v predvidenem obsegu delovnih ur, 

- izvesti vrednotenje dela in preoblikovati sistemizacijo dela na način, da bo sistemizacija dela 

odražala realno stanje v organizaciji, 

- usposabljati zaposlene da bodo lahko odlično in visoko strokovno opravljali svoje delo, 

- organizirati dvakrat letno druženja zaposlenih izven delovnega okolja. 

 

7.2 Kadrovski načrt 
Zaposlitve na dan 30.6.2016: 

- 11 zaposlenih, od tega 4 za določen čas in 7 za nedoločen čas, 
- 23 zaposlenih po metodologiji FTE (ekvivalenta polni zaposlitvi). 

 
V tabeli kadrovski načrt je predstavljeno obstoječe stanje v letu 2016 po redno zaposlenih in po 
metodologiji FTE, potrebne dopolnitve zaposlenih po metodologiji FTE ter predlagano povečanje 
števila redno zaposlenih delavcev (strošek dela ostaja enak kot po metodologiji FTE, poveča pa se 
notranja stabilnost organizacije). 
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Potrebne so naslednje dopolnitve kadrovske strukture: 

- oseba za pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditev (na dolgi rok zaželeno nova redna 
zaposlitev), 

- redna zaposlitev turističnega informatorja v TIC (sprememba iz statusa študenta v redno 
zaposlitev), 

- dodatna oseba za pomoč pri trženju turistične destinacije Kranj (redno ali pogodbeno), 
- redna zaposlitev dodatne osebe v računovodstvu (sprememba iz pogodbenega v redno 

delovno razmerje), 
- zaposlitev hišnika, za začetek za polovični delovni čas, možna delitev dela s katero od drugih 

organizacij s podobnimi potrebami v mestnem jedru. 
 
Tabela: kadrovski načrt 

 

 

KULTURA 4,0 5,0 9,5 10,2 12,0 0,7

KOORDINACIJA KULTURE V KRANJU 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 0,0

redno zaposleni 0,2 0,0

GPN 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0,0

Pogodbeno (vodja galerije) 0,5 0,0

Redno zaposleni vodič po galeriji 1,0 0,0

Pomoč, zamenjava, hišnik - javna dela 0,5 0,0

ORGANIZACIJA PRIREDITEV 1,8 2,8 1,0 3,3 4,0 5,0 0,7

Redno zaposlena organizatorja prireditev 1,8 0,0

Pomoč pri organizaciji prireditev javna dela 1,5 0,0

KAVARNA 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 0,0

redno zaposleni natakar vodja kavarne 1,0 0,0

študenti natakarji 3,0 0,0

TURIZEM 2,0 3,0 5,5 5,5 6,0 0,0

TIC 1,0 2,0 1,0 4,0 4,0 4,0 0,0

redno zaposlena vodja TIC 1,0 0,0

študentsko delo informatorji 3,0 0,0

RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 0,0

Redno zaposlena oseba za RTP 1,0 0,0

Javna dela 0,5 0,0

TRŽENJE 1,0 2,0 1,0 3,0 4,0 5,0 1,0

Redno zaposlena oseba  1,0 0,0

Študentsko delo splet, fb, digital 0,6 0,0

zunanje pogodbeno splet, digital, kreativa 1,4 0,0

POVEZAVE, PARTNERSTVA 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

redno zaposleni  0,0 0,0

SKUPNE SLUŽBE 4,0 5,5 5,0 5,5 6,5 0,5

FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0,0

redno zaposlena računovodkinja 1,0 0,0

pomoč v računovodstvu pogodbeno 0,5 0,0

pomoč v računovodstvu javna dela 0,5 0,0

VZDRŽEVANJE 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,5 0,5

vodenje vzdrževanja redno zaposleni 0,5 0,0

hišnik 0,0 0,0

ADMINISTRACIJA 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 0,0

redno zaposleni 1,5 0,0

DIREKTOR 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

redno zaposleni 1,0 0,0

SKUPAJ 0,0 11,0 15,5 4,5 23,0 25,2 30,5 2,2

POSTAVKA
OBSTOJEČE 

STANJE 

OBSTOJEČ REDNO 

ZAPOSLENI
OBSTOJEČ FTE

MIN POTREBEN 

FTE

POTREBEN FTE 

OPTI

MIN POTREBNA 

DOPOLNITEV FTE

POTREBEN REDNO 

ZAPOSLENI

MIN POTREBNA 

DOPOLNITEV ZAPOSLENIH
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7.3 Organizacija dela 

 
Delo se razdeli na delovna področja glede na vrsto dejavnosti, ki se v okviru delovnega področja izvaja: 

- področje za kulturo, 

- področje za turizem, 

- področje za tržno komuniciranje, 

- skupne službe. 

Organizacijske enote se uvaja ali ukinja glede na potrebe organizacije dela in se jih ne organizira glede 

na zgradbe v katerih se odvija delovni proces (kot je to predvideno v odloku o ustanovitvi). 
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8 OSNOVNA SREDSTVA, OPREMA, VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE 
 

Stanje v letu 2016: 

- Pisarniški prostori so neustrezno opremljeni za potrebe izvajanja delovnega procesa. Precej 

računalnikov je bilo zaradi dotrajanosti in nezmožnostjo nadgradnje na sodobne operacijske 

sisteme v letu 2016 že zamenjanih, v teku je selitev ne-pisarniške opreme in arhivov v 

skladiščne prostore in urejanje pisarniških prostorov za učinkovito opravljanje dela. 

- V skupni pisarni deluje oddelek za organizacijo in izvedbo prireditev in finančno 

računovodska služba, kar zaradi različne narave dela ne sodi v isti prostor. 

- V teku je pridobivanje uporabnega dovoljenja za Rove. 

- LGK potrebuje investicije v opremo in izvedbo investicijskega in tekočega vzdrževanja. 

- Prostori kavarne so slabo primerni za opravljanje gostinske dejavnosti, potrebne so 

investicije v notranjo in zunanjo opremo.  

- Izvedena je bila notranja preureditev turistično informacijskega centra. 

 

Strateške usmeritve: 

- Gospodarno upravljanje s prostori in drugimi osnovnimi sredstvi v upravljanju. 

- Zagotavljanje dobrega tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev in opreme. 

- Vnaprejšnje načrtovanje in izvajanje investicij. 

- Glede na zmožnosti investirati v javno turistično infrastukturo oz. spodbuditi tovrstne 

investicije na MOK. 

 

Potrebne aktivnosti: 

8.1 Pisarne 
- Zagotovitev ustreznih osnovnih sredstev za delo. 

- Preureditev pisarn z namenom doseganja učinkovite organizacije delovnega procesa in 

nemotenega opravljanja dela. 

Zaželena je organizacija oddelka za dogodke in prireditve v obliki samostojne organizacijske enote in 

selitev oddelka na samostojno lokacijo, če je mogoče v »kulturno četrt«. 

 

8.2 LGK 
- Nakup dodatne glasbene opreme. 
- Investicija v protivetrno zaščito. 
- Izvedba tekočega in investicijskega vzdrževanja zgradbe. 
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8.3 Kavarna, Vovkov vrt 
- Namestitev notranjih protihrupnih panelov. 

- Nakupi sistemov za ogrevanje na prostem. 

- Investicija v dodatno opremo za potrebe izvajanja gostinske dejavnosti. 

- Dogovor z Gorenjskim muzejem o načinu upravljanja infrastrukture, ki povezuje kavarno z 

Vovkovim vrtom. 

- Izvedba investicij v stenske panoje in njihovo osvetlitev za potrebe razstav. 

 

8.4 Rovi 
- Investicija v zamenjavo lesenih klopi v prostoru za simulacijo letalskega bombnega napada. 

- Dokončanje postopkov za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

- Izvedba potrebnih investicij za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

8.5 Odri in stojnice 
- Označiti stojnice z blagovno znamko Zavoda za turizem in kulturo Kranj. 

- Zagotoviti gospodarno upravljanje s stojnicami. 

 

8.6 Razvoj turističnih produktov 
- Investirati v opremo in sredstva potrebna za razvoj turističnih produktov v Kranju. 

 

8.7 Javna turistična infrastruktura (nosilec je MOK) 
- Označevanje kolesarskih stez in tematskih poti. 

- Označitev turističnih znamenitosti. 

- Označitev prostorov za postanek in parkiranje turističnih avtobusov. 

- Namestitev označevalnih tabel po mestu z oznako turističnih atrakcij v mestu in destinaciji. 
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9 FINANCE 
 
Tabela sedanjih prihodkov (MOK in tržni) ter vpliv strateških usmeritev ZTKK na potrebe po 
zagotavljanju dodatnih virov iz proračuna MOK: 
 

 
 
Za uresničitev strateškega načrta bo potrebno iz proračuna MOK zagotoviti dodatna sredstva 

predvsem za področje razvoja turističnih produktov in za področje trženja turistične destinacije 

Kranj, kar predvideva tudi sprejeta Strategija razvoja turizma v MOK. 

 

P MOK P TRŽNI SKUPAJ AKTIVNOSTI ZAPOSLENI P MOK P TRŽNI
KULTURA 423.000 220.000 643.000 56% ↗ ↗ = ↗
DOGODKI IN PRIREDITVE 150.000 90.000 240.000 ↗ ↗ = ↗

GPN 73.000 10.000 83.000 ↗ = = ↗

LGK 76.000 60.000 136.000 ↗ = = ↗

VOVKOV VRT 6.000 0 6.000 = = = =

KAVARNA 15.000 60.000 75.000 ↗↗ = ↘ ↗

SPLOŠNI STROŠKI 10.000 10.000 =

STROŠKI DELA 93.000 93.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 4,0 36% ↗ ↗ ↗

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 9,5 41% ↗ ↗

TURIZEM 150.000 20.000 170.000 15% ↗↗ ↗↗
TIC 55.000 55.000 = ↗ = ↗

TURISTIČNA VODENJA 10.000 10.000 ↗ = = ↗

TRGOVINA S SPOMINKI 10.000 10.000 = = = =

RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV 20.000 20.000 ↗↗ = ↗↗

STROŠKI DELA 75.000 75.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 2,0 18% ↗

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 5,5 24% = =

TRŽENJE 145.000 0 145.000 13% ↗↗↗ ↗ ↗↗↗
TRŽENJE KULTURNIH DOGODKOV 65.000 65.000 = = = ↗

TRŽENJE TURISTIČNE DESTINACIJE 35.000 35.000 3% ↗↗↗ ↗↗↗ ↗↗↗ ↗

SPLOŠNI STROŠKI TRŽENJA 20.000 20.000

STROŠKI DELA 25.000 25.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 1,0 9% ↗ ↗

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 3,0 13% ↗ ↗

POVEZAVE 50.000 0 50.000 4% ↗ = ↗
RDO SLOVENSKE ALPE 15.000 15.000 ↗ = =

TCM 35.000 35.000 ↗ = =

VODNIKI, NAMESTITVENIKI, GOSTINCI… 0 0 ↗ = ↗

STROŠKI DELA 0 0

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 0,0 =

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 0,0 =

SKUPNE SLUŽBE 145.000 0 145.000 13% ↗ ↗ =
MATERIAL IN STORITVE 55.000 55.000

STROŠKI DELA 90.000 90.000

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 4,0 36% ↗

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 5,0 22% =

SKUPAJ 913.000 240.000 1.153.000 100% ↗↗ ↗ ↗↗ ↗

ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV 0 11,0

ŠTEVILO DELAVCEV (FTE) 23,0

POSTAVKA
OBSTOJEČI PRIHODKI

%
STRATEŠKA USMERITEV
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Možni drugi viri dodatnih sredstev: 

- zmanjšanje sredstev za organizacijo in izvedbo prireditev (manj zaželeno, ker bi s tem 

zmanjševali kakovost in količino turistične ponudbe v Kranju), 

- iskanje notranjih rezerv ZTKK, 

- povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti (zaračunavanje vstopnine za prireditve, povečanje 

prodaje turističnih produktov, višje cene za vodene oglede), 

- pridobivanje prihodkov od partnerjev ki imajo ekonomske koristi od izvajanja prireditev v 

organizaciji ZTKK (gostinci in trgovci, upravljalci parkirišč), 

- trženje oglasnega prostora (časopis, brošure, prireditve), 

- pridobivanje sredstev na evropskih razpisih. 
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10 KAZALCI USPEŠNOSTI 
 
Kazalci uspešnosti kot so predlagani v strategiji razvoja turizma: 

 

KAZALNIK VIR LETO

Število turistov SURS

od tega delež tujih turistov SURS

Število nočitev SURS

od tega delež tujih turistov SURS

Dolžina bivanja

Število stalnih ležišč SURS

zasedenost v % 

Obisk w w w .tourism-kranj.si Zavod za turizem in kulturo Kranj

Obisk w w w .visitkranj.si Zavod za turizem in kulturo Kranj

Obisk v TICih Kranj skupaj

TIC Kranjska hiša Zavod za turizem in kulturo Kranj

TIC – domači turisti Zavod za turizem in kulturo Kranj

TIC – tuji turisti Zavod za turizem in kulturo Kranj

TIC TD Kranj TD Kranj

število izpolnjenih Kranjskih anket Zavod za turizem in kulturo Kranj

Prešernov spominski muzej Gorenjski muzej Kranj

Mestna hiša Gorenjski muzej Kranj

Khislstein: Stalna razstava Prelepa Gorenjska razstava Gorenjski muzej Kranj

Mestno jedro: število obiskovalcev – vodenja Zavod za turizem in kulturo Kranj

Rovi: število obiskovalcev – vodenja brez prireditev Zavod za turizem in kulturo Kranj

Letno gledališče Khislstein Zavod za turizem in kulturo Kranj

Layerjeva hiša Zavod Carnica

Galerija Prešernovi nagrajenci GPM

3 stolpi: Škrlovc PGK

3 stolpi: Otroški stolp Pungert NP

Prešernov smenj Zavod za turizem in kulturo Kranj

Pustno rajanje Zavod za turizem in kulturo Kranj

Kranfest Zavod za turizem in kulturo Kranj

Silvestrovanje na prostem Zavod za turizem in kulturo Kranj

Rovi- število obiskovalcev na dogodkih Zavod za turizem in kulturo Kranj

Teden slovenske drame PGK

Udeleženci prireditev TD Letni razpis MOK

Dolžina izgrajenih kolesarskih povezav (km) MO Kranj

Kolesarske poti (km) MO Kranj

Kolesarske steze (km) MO Kranj

Kolesarski pas (km) MO Kranj

Število urejenih tematskih pohodnih poti MO Kranj

Število obiskovalcev na izbranih tradicionalnih dogodkih

Javna turistična infrastruktura

Obisk po ključnih objektih

Informiranje

Turistična gibanja
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Navedeni kazalci so posredni pokazatelji uspešnosti dela Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Kazalce 

uspešnosti se v teku izvajanja strategije dopolni, predvsem z neposrednimi kazalci uspešnosti dela 

ZTKK, ki bodo še bolj usklajeni s cilji organizacije, kot npr: 

Spletna stran: 

- povečan obisk na spletni strani in dvig deleža tujcev  

- povečan čas na strani in več ogledov strani uporabnika na posamezen session  

- večje število naročnikov na newsletter 

- SEO – boljša optimizacija spletne strani 

Družbeni mediji: 

- Povečano število sledilcev na Facebooku  

- Povečano število sledilcev na Instagramu  

PR 

- Večje število medijskih objav v tujini  

Sejmi 

- Število izvedenih sejemskih predstavitev na leto 

Turistični produkti 

- Število novo razvitih turističnih produktov 

- Število udeležencev na posamezen turistični produkt na leto 

 

Pri prireditvah je potrebno meriti zadovoljstvo udeležencev prireditev, saj je strateška usmeritev pri 

prireditvah v povečevanje kakovosti in tudi v povečevanje tržnih prihodkov (kar pomeni da lahko 

dosegamo cilje tudi ob nižjem obisku).   
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11 USKLAJENOST DOKUMENTA Z DRUGIMI STRATEGIJAMI 
 

Dokument je usklajen s: 

- Strategijo razvoja turizma v MOK 

- Kulturnim programom MOK 

- TUS 

- Strategijo razvoja turizma na Gorenjskem 

- Strategijo razvoja turizma v Sloveniji 


